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Maribor, 17. 3. 2023 

 

POSAMIČNIM NAROČNIKOM 

ELEKTRIČNA ENERGIJA 

 

Zadeva: Podpis posamičnih pogodb za dobavo električne energije za obdobje 2023 – 

2027 

 

Spoštovane, spoštovani, 

Skupnost občin Slovenije je z izbranima dobaviteljema Petrol d. d. in Energija plus d. o. o. 

sklenila krovni okvirni sporazum. Oba podpisana sporazuma sta v prilogi sporočila.  

 

I. Posamična pogodba 

 

Posamična pogodba velja za dobavo električne energije v obdobju 1. 4. 2023 – 31. 3. 2027 kot je 

določeno v krovnih sporazumih. Pozivamo vas, da kot posamični naročniki podpišete 

posamične pogodbe z obema ponudnikoma.  

 

V postopku odpiranja konkurence za dobavo električne energije v obdobju od 1. 4. 2023 do 31. 

8. 2023 je naročnik prejel ponudbo ponudnika Energija plus d.o.o. s ponudbenimi cenami kot 

izhajajo iz Odločitve o oddaji naročila. 

 

Za obdobje od 1. 4. 2023 do 31. 8. 2023 bo dobavo vršila Energija plus d. o. o., za nadaljnje 

obdobje pa bo izvedeno ponovno odpiranje konkurence med dobavitelji. Za naslednje obdobje 

ne bo potreben podpis nove posamične pogodbe, ampak boste o najugodnejšem dobavitelju 

samo obveščeni. 

 

II. Naslednji koraki za posamične naročnike 

 

Prosimo vas za naslednje postopanje: 

1.  

Na sledeči povezavi najdete posamične pogodbe o dobavi električne energije: 

POSAMIČNA POGODBA PETROL in POSAMIČNA POGODBA ENERGIJA PLUS. 

 

mailto:info@skupnostobcin.si
https://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2023/03/1696_001.pdf
https://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2023/03/posamicna-pogodba-ee-2023-petrol.docx
https://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2023/03/posamicna-pogodba-ee-2023-energija-plus.docx
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2.  

V obe posamični pogodbi vnesete vaše podatke - ime naročnika, naslov, poštno št., pošto, 

telefon, e-mail, podpisnika, MŠ, ID za DDV. Prav tako pri številki posamezne pogodbe 

dopišite ID številko. Primer: 1-2019-12345678 

 

3.  

Dopolnite pogodbi z manjkajočimi podatki – označeno z rumeno. 

 

4.  

Natisnite 4 izvode vsake pogodbe (8 izvodov skupno) in jih podpišite in žigosajte.  

 

5.  

V seznamu odjemnih mest (2 lista v excel tabeli: poslovni prostori in javna razsvetljava) v 

prvem stolpcu filtra najdete vaš naziv naročnika. Na tej povezavi najdete: SEZNAM 

ODJEMNIH MEST. 

  

6.  

Skopirate vaše podatke iz seznama odjemnih mest in jih prilepite v TABELO ODJEMNIH 

MEST in v primeru spremenjenih odjemnih mest popravite seznam. 

 

Vljudno prosimo, da so merilna mesta navedena točno. In sicer po vzorcu: npr. 4-12345, 6-

12346, 3-12347, … Prosimo pazite, da bo tabela identična, torej: najprej št. distribucije, 

pomišljaj, nato pa številka merilnega mesta (brez presledkov) 

 

7.  

Natisnete 8 izvodov tabele z vašimi odjemnimi mesti. 

 

8.  

Skeniran izvod pogodbe in tabelo odjemnih mest v Excel obliki pošljite na mail 1. 

prodaja@energijaplus.si in 2. natalija.zorko@petrol.si najkasneje do TORKA 21. 3. 2023.  

 

Po štiri fizične izvode pogodbe s štirimi natisnjenimi izvodi tabele z vašimi odjemnimi mesti 

pošljete na naslova: 1. Elektro Maribor Energija plus, podjetje za trženje energije in storitev, d. 

o. o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor s pripisom za Laro Radonjič in 2. Petrol d. d., Dunajska 

50, 1000 Ljubljana s pripisom za Natalijo Zorko. 

 

III. Spremni dopis 

 

Naročniki obvezno v spremnem dopisu in v e-mail k pogodbam zapišete: 

https://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2023/03/elektricna-energija-2022-skupna.xlsx
https://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2023/03/elektricna-energija-2022-skupna.xlsx
https://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2023/03/priloga-k-podpisani-pogodbi.xlsx
https://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2023/03/priloga-k-podpisani-pogodbi.xlsx
mailto:prodaja@energijaplus.si
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- Pričetek dobave - v kolikor ste že sodelovali pri razpisu SOS za prejšnje obdobje in vam 

velja pogodba do 31. 3. 2023, je pričetek dobave s 1. 4. 2023. 

- Morebitne spremembe pri odjemnih mestih od oddanih podatkov pri pooblastilu za 

izvedbo postopka skupnega javnega naročila (dodano novo ali ukinjeno MM) 

 

IV. Dodatne informacije 

 

V zvezi z javnim naročilom se lahko v Sekretariatu SOS obrnete na: 

Neža Jager 

e-naslov: neza.jager@skupnostobcin.si 

tel. št.: 02 234 15 04 

 

V zvezi s podpisom pogodb in ureditve dobave električne energije se lahko pri: 

• Energiji plus d. o. o. obrnete na: 

Laro Radonjič  

e-naslov: lara.radonjic@energijaplus.si 

tel. št.: 02 22 00 674 

• Petrol d. d. obrnete na: 

Robert Bele 

e-naslov: robert.bele@petrol.si 

 

 

S spoštovanjem, 

               Jasmina Vidmar, l. r.   

generalna sekretarka   

 

 

 

Prilogi: 

- Podpisana krovna  sporazuma Petrol d. d. in Energija plus d. o. o. 

mailto:neza.jager@skupnostobcin.si
mailto:lara.radonjic@energijaplus.si
mailto:robert.bele@petrol.si
https://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2023/03/petrol.pdf
https://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2023/03/energija-plus.pdf

